Jestliže zákonný zástupce dítěte uvažuje o podání žádosti o odklad školní docházky, je stanoveno, že žádost
zákonného zástupce o odklad je nutné doručit řediteli školy již v době zápisu. K žádosti o odklad musí přiložit:
1) doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
2) posouzení odborného lékaře.
Potřebné formuláře na www.zsonedbala.cz sekce Budoucí prvňák nebo v úředních hodinách v kanceláři školy.
ad 1) poradenská zařízení jsou:
 Pedagogicko-psychologická poradna (v Českých Budějovicích na adrese Nerudova 59, tel. 387 927 153
a 387 927 154)
V případě zjišťování speciální připravenosti žáků se zdravotním postižením je třeba vyjádření příslušného
speciálně pedagogického centra.
Speciálně pedagogická centra v Jihočeském kraji – lze kontaktovat v případě převahy obtíží v dané oblasti:






SPC pro vady řeči, Sakařova 342, Týn nad Vltavou, 385 731 824, vadyreci-spc@volny.cz
SPC pro sluchově postižené, 387 315 859, spcsp.cb@seznam.cz, Riegrova 1 , ČB
SPC pro zrakově postižené, 387 435 831, spccb@mybox.cz, Zachariášova 5, ČB
SPC pro mentálně postižené, 387 311 945, spcmp@seznam.cz, Husova 9 , ČB
SPC pro tělesně postižené, 385 521 287, arpida@dcarpida.cz Arpida, U Hvízdala 9, ČB

ad 2)
Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní
docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je
dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, toto posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto
konkrétní oblast specializuje.
Komentář:
Předpokládá se, že zároveň se žádostí o odklad přinese zákonný zástupce k zápisu i zprávu lékaře
a poradenského zařízení. Nejčastěji je vhodné požádat o vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnu. Pouze
v případě speciálních potíží kontaktuje zákonný zástupce příslušné speciálně pedagogické centrum (viz výše).
Protože však objednací lhůty k těmto vyšetřením bývají zpravidla dlouhé, doporučujeme objednat
se v příslušném poradenském zařízení co nejdříve. V případě, že poradenské zařízení nestihne dítě vyšetřit
do termínu zápisu, dodá zákonný zástupce výsledky tohoto vyšetření do školy dodatečně, vždy však neprodleně!
Do poradenského zařízení je vhodné přinést i zprávu z mateřské školy.
Jestliže ředitel školy rozhodne o udělení odkladu školní docházky, musí dítě v následujícím školním roce
navštěvovat mateřskou školu!
Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí naši školu prohlédnout, ve všední dny mezi 8,00 – 16,00 hod.
Doporučujeme však předchozí telefonickou domluvu. Tel.: 385 102 020, 385 102 015, 606 040 268.
e-mail: zsonedbala@volny.cz
www.zsonedbala.cz
Miroslav Poláček - ředitel školy

